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Service af Villaventilation & Varmepumper 
 

 

Kundenummer: Navn:     

   
Adresse:       
 
Postnummer:  By:    
 

E-mail:     
  
Serviceaftalen dækker  
Ét årligt serviceeftersyn af  
 
Fabrikat:      Type:           

 
Serie Nr.:           
 
Serviceeftersynet omfatter et årligt eftersyn efter fabrikantens anvisninger, som angivet på vores 
hjemmeside www.cns-energi.dk   
 

Serviceeftersynet afsluttes med udfyldelse af en servicerapport. 

 
Reservedele  
Reservedele, hjælpematerialer og miljøafgift er ikke inkluderet i aftalen. Disse faktureres til gældende 
dagspriser. Der ydes 10% rabat på materialer.  
 
Priser og prisregulering. 
Pris pr. årlige eftersyn kr.   inkl. moms.   

Prisen reguleres årligt pr. 1. januar.  
Faktura fremsendes pr. e-mail. 
 
Udlejede ejendomme  
Hvis ejendommen bebos af en lejer og denne tegner serviceaftalen, så skal dette være afstemt med 
ejendommens ejer. I så tilfælde hæfter lejer solidarisk med udlejer. 

 
Øvrige vilkår  
Tegning af serviceaftalen forudsætter, at servserviceteknikeren fra CNS energi har accepteret, at kunne 

servicere installationen. Er dette ikke tilfældet, vil det første eftersyn blive udført billigst i regning. 
 
Serviceaftalen dækker ikke: 

 Udkald og eventuelle reparationer, som udføres billigst i regning. 

 Fejl opstået som følge af fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, tæringer, brand, 
ulykke, lynnedslag og reparationsarbejder udført af andre end CNS energi. 

 Materialer. 
 Rensning af kanaler og armaturer. 

 

Vor pris er beregnet under forudsætning af, at servicearbejdet kan udføres indenfor normal arbejdstid, 

samt at der er ryddeligt omkring anlægsdelene, således at disse er let tilgængelige. 

 

Serviceaftalen træder i kraft på underskriftdatoen og dækker fra dette tidspunkt en serviceperiode på to 

år. Serviceaftalen løber uden bekræftelse videre fra år til år, men kan dog opsiges skriftlig af begge 

parter med 3 måneders varsel inden næste servicebesøg. 

 

Tidspunkt for serviceeftersynet meddeles ca. 14 dage før udførelsen. 

 
Betaling: Netto 8 dage efter vor fakturadato. 

 

 

Kundens underskrift:      Dato:  

  

http://www.cns-energi.dk/

